Hoe ervaar je de docent?
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Liefdevol, respectvol. Heeft veel kennis en veel ervaring in het therapeutisch werken.
Inspirerend. Als een rots in de branding. Als een baken van Licht. Stimulerend. Heel
deskundig.
Heel zorgvuldig, betrokken en uiterst professioneel.
Noor is een ervaren, deskundige, liefdevolle vrouw die haar vak met passie ten toon spreidt.
Noor is een hele integere, respectvolle, humoristische, goed luisterende docente, die ook
door haar onderwijs achtergrond een heel duidelijk docente is, die met veel geduld een hele
duidelijke en zuivere uitleg geeft. Dit is noodzakelijk in dit soort opleidingen omdat je veel je
ziel en zaligheid met de groep moet delen, en je dus in een veilige omgeving moet kunnen
zijn. Daar zorgt ze erg goed voor. Daarnaast weet ze vreselijk veel.
Noor is een warme persoonlijkheid die ook haar eigen kwetsbaarheid laat zien wat ik erg
waardeer. Haar kennis is groot en dat brengt ze zeker ook over in de lessen. Alles is
bespreekbaar en ze heeft altijd wel persoonlijk tijd voor je als je dat even nodig hebt. Ik ben
erg tevreden met haar als docent.
Als professioneel en zeer kundig. Daarnaast ook als een hele warme vrouw die altijd voor mij
klaar staat.
Wijs en zacht.
Professioneel, kundig, geduldig, flexibel waar nodig, en met humor.
Erg fijn, begripvol, wijs, groot bewustzijn, niet veroordelend, warm, gezellig, en heel erg lief.
Heel prettig en openminded.
Liefdevol, deskundig en respectvol.
Noor is een lieve, rechtvaardige en positief kritische vrouw. Met zeer veel kennis en wijsheid.
Door deskundig les te geven, te assisteren daar waar nodig en de vragen op een rustige en
goede manier uit te leggen.

Standpunt docent: “Ik ervaar mijzelf als passievol, gedreven en deskundig. Ik heb aandacht
en liefde voor iedereen ongeacht wat de ziel naar mij toebrengt en laat zien. Ik heb een
duidelijke doel en werk hier didactisch en met een duidelijk stappenplan naar toe. Mijn taak
en opdracht is het om de mens dichter bij zichzelf te brengen en dit kan alleen vanuit een
veilige omgeving waar je je welkom voelt en mag zijn waar en wie je bent.

